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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 52. szám 2013. június 2. 

Ülésezett szakszervezetünk Választmánya 
A Választmány május 28-29-én két napos ülést tartott Zamárdiban, ahol a harminc tagú 
testületből huszonöt fő jelent meg. Az első napirendi pontban a 2013. évi mérleg-beszámolót 
tárgyalta meg a testület, az előterjesztő, Molnárné Szlávik Györgyi a Pénzügyi és Ellátási 
Osztály vezetője szóbeli kiegészítés lehetőségével is élt. A pénzügyi eredmény terv 
közelben maradt, és szóba került még az ESSZA, mely 2007. óta elkülönítetten működik. A 
Zamárdi üdülő felújításával kapcsolatban fontos, hogy hozzá fűzött reményeket teljesíti, de 
egyébként külön tárgyalást igényel. A részletes áttekintés és az észrevételek után a testület 
egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 

A következő napirendi pontban Dr. Kurucz Szilvia, a Vasútegészségügyi Intéző Bizottság 
titkára a választás óta végzett munkájáról számolt be. Mint többen is említették, a titkár nem csak szakmai 
munkáját végzi, de a bírósági ügyekben is sok segítséget nyújt. A Vasútegészségügyi KHT-nál megtartott üzemi 
tanácsi választás eredményeként a kilenc divízióból öt helyen a VEDOSZ, míg négy helyen a VSZ nyert. A KÜT 
delegálás némi szabálytalanságba ütközött, ezért a VSZ a Munkaügyi Bírósághoz fordult, jelezte az IB titkára. 

A harmadik napirendi pontban Horváth Csaba, a Budapesti Területi Képviselet vezetője adott számot a 
munkájáról. Mint mondta, ezt a feladatot a körülötte lévő tisztségviselők segítségével lehet csak jó színvonalon 
végezni, s ezért köszönet illeti meg őket is. A 82 alapszervezet munkájának segítése, koordinálása nem könnyű 
feladat, a demonstrációkból is jól kiveszi a részét a terület, de a Képzési és Oktatási Bizottság vezetőjeként is sok 
segítséget nyújt a titkár a VSZ-nek. A képviselet vezetőjének a nemrég megalakult EDUSOLID Kft. 
ügyvezetőjeként, amely az oktatással és vagyonkezeléssel foglalkozik, sok feladatot kell majd meg oldania. 

A következőkben Herczegh Mária, a VSZ Női Tagozat vezetője számolt be munkájáról. A Tagozat jó munkát 
végez, ezt többen is megerősítették, csakúgy, mint a szövetségi tanácsban végzett tevékenységük minőségét. 
Idén a „Munka és a Magánélet éve 2014” sorozatra hívták fel a figyelmet, amelyre már konkrét elképzelés is van. 

Az ötödik napirendi pontban Papp Zoltán, a VSZ elnöke az Alapszabály módosításra tett javaslatot. Mint mondta, 
a szakértői munka után az Alapszabály Szerkesztő Bizottsághoz kerülnek a javaslatok, majd az elnökség vitatja 
meg, és utána kerül a választmány elé. Ebben az esetben is így történt, mert a járműjavítók Intéző Bizottságának 
alapszervezetei a területi képviseleteken keresztül hatékonyabban tudják majd a VSZ szolgáltatásait igénybe 
venni, ezt szolgálja a módosítás, amely elfogadásra került. 

Ezek után a VSZ XVIII. Kongresszusa küldötteinek 
felosztására tett írásban előterjesztést az elnök. Mint 
elmondta, a korábbi kongresszusi létszám csökken, s ezt 
kell úgy felosztani, hogy a szakmák és a területek 
egységesen legyenek képviselve. A Választmány 
részletesen is megtárgyalta az előterjesztést, majd két 
javaslatot is befogadva, egyhangúan elfogadta azt 

A következő napirendben Bodnár József, a 
szervezetpolitikáért felelős alelnök tartott tájékoztatót. A 
taglétszám alakulását bemutatva elmondta, az első négy 
hónapban közel 400 fő lépett be szakszervezetünkbe. 
Záhony tekintetében is voltak belépők, így a 16 
alapszervezetben 826 tag van. Ezek után beszélt az 
MSZOSZ által kiírt, valamint a TÁMOP pályázatok 

jelenlegi helyzetéről is. Az üzemi tanács és munkavédelmi képviselők választása a MÁV Zrt.-nél. és más 
társaságoknál rendben folynak. Beszélt a VASZ által megszervezendő sportnapról is. 

A nyolcadik napirendi pontban négy határozat elfogadására is sor került. Papp Zoltán elnök először a Start 
ügyvivő testületének az SZMSZ-be történő felvételére, majd a Pécsi TK új irodavezetőjére tett javaslatot. 
Javasolta még, hogy a Kongresszus döntsön a további KSZOSZ-tagságunkról is. A Választmány tudomásul vette 
a Start és az RCH központi testületeibe delegáltakat. 
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Végül az aktuális érdekvédelmi kérdésekről Meleg János és Kotter József adtak tájékoztatót. A Starnál 
történő egyeztetésekről valamint a gépészeknél korábban kifizetett negyedéves prémiumok alapbéresítése 
körüli problémákról is szót ejtettek az előadók. Beszéltek még a menetkedvezmény bírósági állásáról, 
valamint a MÁV-nál tervezett átalakításokról, átszervezésekről is. 

Egyebekben a Zamárdi üdülőre fordított közel 41 millió forintos beruházás megtekintésére és annak 
részletes kiértékelésére is sor került. Az első szakaszban az emeletre vezető lépcsők kiépítése valamint a 
kazánház készült el, majd a fürdőszobák és a vízrendszer felújítása, valamint a fűtési rendszerek 
korszerűsítése is megtörtént. De a szobák nyílászárók cseréje, laminált padlóval való ellátása, valamint az 
összes bútorok cseréje is elkészült. A harmadik lépcsőben komfortjavító intézkedésekként kiépült a WIFI és 
a tűzvédelmi, valamint a fűst érzékelő rendszer, és a belső informatikához szükséges gépészeti 
berendezések is elkészültek. Az udvaron az üzemeltető költségére megépült egy fedett, minden igényt 
kielégítő kerti sütő (kemence). A megállapítás az volt a Választmány részéről, hogy az elvégzett munkák 
jelentősen javítják az üdülő komfortfokozatát, a konyha illetve az étkeztetési szolgáltatás is jelentősen 
javult. Az üdülő felújítását a jövőben is folytatni kell, s alapos épületet is legalább olyan komfortszintre kell 
hozni, mint a központi épületet, amelyben a konferencia terem kiépítése szintén elengedhetetlen. 

A továbbiakban a Választmány kötetlen formában beszélt a szövetségi politikánkról, valamint a szervezeti 
struktúra jövőbeni elképzeléseiről, és végül, de nem utolsó sorban a tagdíj mértékéről, valamint annak 
megosztásáról. 

Zubály Bertalan 

 

Helyzet van az RCH-nál 

Az elmúlt héten bekövetkezett az, amit már régóta rebesgettek: Az RCH-nál csoportos 
létszámcsökkentést fognak bejelenteni. A május 27-én megtartott Központi Üzemi Tanács ülésen 
Mark Perz, humán igazgató jelenlétében átadásra került a szakszervezeteknek és a KÜT-nek a 
szándéknyilatkozat, mely szerint az RCH teljes szervezetét érintően 19 fős létszámcsökkentést 
akar a vállalat végrehajtani. Ez 1 fő fizikai és 18 fő szellemi munkakört ellátókra vonatkozik. A 
szervezeti megosztásban pedig RCH központ 3 fő szellemi, TÜK Kelet-Miskolc 10 fő szellemi, TÜK 
Nyugat-Szombathely 2 fő szellemi, és TÜK Záhony 1 fő fizikai és 3 fő szellemi munkakört érint. Az 
MT idevonatkozó szakasza alapján a létszámcsökkentési szándék megbeszélésére is tárgyalást, 
konzultációt kezdeményeztek a munkáltatói jogkörgyakorlók. 

A másik helyzet a három folyamatban lévő projektnek, a technológiai folyamatoknak 
felülvizsgálata, a service centerek kialakításának helyzete, valamint az oktatás és képzés 
felülvizsgálatának az állása, amiről tárgyalásokat kell majd folytatni. Korábban, a VÉT keretében 
volt már szó két projektről, de az oktatás és képzés felülvizsgálatának helyzetéről még nem kaptak 
információkat az érdekeltek. A fent említettek feloldására, azok tisztázására Horváth Ottó 
üzemeltetési igazgató június 17-re kérte a KÜT összehívását. Ezen a rendkívüli ülésen mindhárom 
folyamatban lévő projektről tájékoztatást kíván adni, természetesen a szakértők bevonásával. 

Zubály Bertalan 
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Májusi eső 
A szólás azt mondja, hogy a májusi eső aranyat ér, hallottam egy történetet ezzel 
kapcsolatban. Az atyafiak beszélgettek templom után, és az egyik váltig azt hajtogatta, 
hogy nagyon kellene már az eső. Meghallotta a pap is, hogy mennyire kívánja az esőt, 
mire megkérdezte: Mondd barátom, el is tudod állítani az esőt? Mire az emberünk 
megszeppenve válaszolta, hogy nem. A pap erre azt mondja az embereknek: Atyámfiai, 
esőt csak az kívánjon, aki el is tudja állítani! 

Milyen igaza is van a papnak! Ha májusi eső aranyat ér (márpedig van némi igazság 
ebben), az aranyból is megárt sok. Nagyon sok spanyol gálya süllyedt el a Karib 
tengeren pár kilométerre a partoktól, mert a kapzsi kapitány annyira megpakolta az 

indiánoktól elrabolt arannyal (mivel a kapitány búsás részesedést kapott a Spanyolországba szállított 
aranyból), hogy a nyílt vízen nyeletlen fejszeként süllyedtek el. Igaz nem kell az időben olyan messzire 
visszamenni, elég az elmúlt hetekre visszagondolni, hogy milyen károkat okozott a Kárpát-medencében az 
aranyat érő májusi eső. No meg az áprilisi is, mégis vannak olyan emberek, akik még mindig többet 
kívánnak – nyerni. A probléma csak az, hogy a belvíz és árvíz nemcsak az ő házukat fogja elvinni, hanem a 
szomszédét is, pedig az meg volt elégedve azzal a kevéssel, amit az ég adott. A kapzsi kapitánynak jut 
hely a mentőcsónakban, szerencsétlen tengerész meg az óceánba fullad. Tehát nem igaz, hogy a 
mértékletesség meghosszabbítja az életet, és az élet egyik legnagyobb igazságtalansága, hogy a vétlenek 
mindig többet szenvednek (lásd a közúti baleseteket), mint a bűnösök. 

Márta István 

 

HUMORSAROK 

FALUSI ÉLET 

Egy szép napon Juliska kihajtja a bikát a rétre, Épp akkor és ott legelteti Jancsi is a tehenét. Jancsi 

odamegy Juliskához és leül mellé a fűre. Elkezdenek beszélgetni, és egyszer csak arra lesznek 

figyelmesek, hogy a bika elkezdi hágni a tehenet. Megszólal Jancsi: 

– Juliska! Mi lenne, ha én is azt csinálnám, amit a bika? 

– Hát, Jancsi te tudod. A te tehened...... 

 

BOSSZÚ 

Képzeljétek, milyen balhé volt tegnap a kocsmában! – meséli Kovács – szőke nős vicceket 

meséltem a haveroknak, amikor az egyik asztaltól felpattant egy kigyúrt, izmos, szőke nő, 

bevágott a mosdóba és azt mondta: 

– Most megfizetsz, minden szőke nő nevében! – azzal előkapott egy borotvát. Szerintem a fejem is 

levágta volna, ha talál hozzá konnektort... 

Balogh Attila 
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Három, kettő, egy… 
Harmadik éve, hogy egy vidám májusi huszonegyedikén, záhonyi vasutasok között megszületett az ötlet: 
Csináljunk egy saját lapot, amolyan „belső fogyasztásra”, a záhonyi vsz-esek, vasutasok tájékoztatására, esetleg 
szórakoztatására. Mosolygós nap volt minden szempontból, és reménykeltő, gondolván, talán még olvasóink is 
lesznek előbb-utóbb. Mihamar tettek következtek, és május harmincadikán kijöttünk a Záhonyi Vasutas első 
számával. Hogy mennyire volt jó ötlet Pokolné Tündétől, a záhonyi forgalmászok titkárától a bográcsolásra való 
invitálás, azt az olvasók hivatottak eldönteni. Csakúgy, mint azt, hogy Juhászné Erzsó, a záhonyi képviselet 
frissen megválasztott vezetőjeként miért látott fantáziát az ötletben. De a buli igazán jól sikeredett, és egyre 
többen vannak, akik szerint az újság sem rossz. 

Két éve, amikor az első szülinapunkhoz érkeztünk, 
már egy virtuális tortával is meglephettem, nem is 
elsősorban önmagunkat, hanem olvasóinkat, és 
természetesen a gyarapodó számú szerzőinket. 
Hiszen olvasók nélkül mit sem ér a médiumok 
tömkelege, jó szerzők nélkül meg pláne. Utóbbiak 
közül többen külön tortát érdemelnének, talán 
egyszer olyan is lesz. Szakszervezetünk honlapjának 
köszönhetően pedig nem győztük volna már az első 
évben sem az olvasóinkat tortával. Természetesen 

mindez a szerzőink érdeme, akiket az alábbi képsorral mutattam be, az egyik óvatlan számunkban. Amint látszik, 
közben fejlődtünk lassan, sőt lábra álltunk, és kezdtünk egy újsághoz hasonlítani. Hogy mennyire, arról csak 
sejtéseim vannak, de remélem ízlett a torta mindenkinek. Akinek pedig nem, még övé lehet egy szép hímes tojás. 
Nem baj, ha valaki nem szereti, mert papírból készült, ám ez is szép, mint a torta. 

 

 

 

 

 
Egy éve szövetségkötésre buzdítottam olvasóinkat, mondván: „Egy 
lap csak az olvasóival szövetségben működhet, hiszen akkor van 
értelme írni, ha el is olvassák. Mi megígérjük, hogy ezután is írunk, és 
azt kérjük tőletek, hogy olvassátok és terjesszétek gondolatainkat. És 
ha valamit elrontottunk, jó szövetségeshez illően koppintsatok a 
fejünkre, hogy a lapunk tényleg szép, de legalább izgalmas legyen.” 
Bár idén még előttünk a Pünkösd, a szövetségkötés ünnepe, de mi 
mást mondhatnék, mint azt, hogy maradjunk egy csapat! Abban 
bízva, hogy szerzőink és olvasóink egyaránt azt szeretnék, hogy 
megforduljon a visszaszámlálás, üdvözli minden kedves olvasóját, és 
a lelkes szerzőket a szerkesztőség. 

 

 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Sikereinkről 

Lassan lezáródnak az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások, hiszen a MÁV KÜT 
ajánlása alapján május 31. volt a határidő. Már korábban is hírt adtunk a kampányokról, a lezárult 
voksolásokról. Örömmel tájékoztatom minden Kedves Olvasónkat, hogy térségünket illetően 
sikeresnek és eredményesnek értékelhetjük a megszületett eredményeket. A VSZ-VASZ színekben 
indult tagtársaink mindenütt hozták a remélt eredményeket, jelöltjeink kivétel nélkül bejutottak a 
testületekbe. Ahol eddig megalakultak a központi testületek, ott is képviselik tagjaink Záhonyt. Az RCH 
Központi Üzemi Tanácsának elnöke, illetve a Központi Munkavédelmi Bizottság társelnöke is záhonyi, 
illetve képviselve vagyunk a MÁV-STASRT Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottságában is. Remélem, 
van esélyünk a MÁV Zrt. központi testületeibe is bekerülni. 

Megválasztott tagjaink az üzemi tanácsokba: 

Zubály Bertalan – RCH (KÜT elnök) 
Kovácsné Székely Valéria – RCH (KÜT tag) 
Kocsorné Kalmár Adrienn – RCH 
Lakatos Sándorné – RCH 
Kundrák András – RCH 
Szanyi József – JBK Debrecen 
Szabó Erzsébet – Forgalmi Csomópont Eperjeske 
Furda Krisztina – Forgalmi Csomópont Eperjeske 
Séra Róbert – Forgalmi Csomópont Eperjeske 
Grunda Zsolt –Forgalmi Csomópont Eperjeske 
Veres Csaba – Forgalmi Csomópont Záhony 
Varga Pál – Távközlési Alosztály Debrecen 
Rozinka Pál – Tengelyátszerelési Alosztály, Záhony 
Vécsey Evelin – MÁV IK Kft. Debrecen 

Megválasztott munkavédelmi képviselőink: 

Balogh Attila – RCH (KMvB társelnök) 
Kopjákné Kovács Zsuzsanna –RCH(KMvB tag) 
Varga Béla – RCH (KMvB tag) 
Dojcsánszkiné Simon Éva – RCH 
Balázs László – RCH 
Zolcsák Katalin – JBK Debrecen (KMvB tag) 
Kazsuk László – TSZVK, Debrecen 
Varga László –Forgalmi Csomópont Eperjeske 
Bomberákné Kiss Ilona – Forgalmi Csomópont Eperjeske 
Szabó Béla – Forgalmi Csomópont Eperjeske 
Szatmári Béla – Forgalmi Csomópont Eperjeske 
Máji László – Tengelyátszerelési Alosztály 
Lengyel Antal – MÁV IK Kft. Debrecen 
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